
VZDĚLÁVACÍ A VÝUKOVÉ 
CENTRUM PRO PŘESHRANIČNÍ 

SPOLUPRÁCI  
POZOROVÁNÍ SLUNCE A DIGITÁLNÍ TECHNIKY SNÍMÁNÍ 

Libor Lenža 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 



Pár slov k historii spolupráce 

• Spolupráce z Kysuckou hvězdárnou v Kysuckom Novom Meste (Ktajská hvezdáreň v 
Žiline) má již dlouho tradici 

• Kompatibilní pracovní týmy – osobní pracovní vztahy 

• Známe se a víme čeho jsme schopni… 



Rozsah vzájemné spolupráce 
Od odborných pozorování, koordinace, výměny zkušeností, praktické pomoci 
až po celou řadu společných vzdělávacích akcí 



Areál Hvězdárny Valašské Meziříčí, 
příspěvkové organizace 



Odborné pracoviště 



Zásadnější změny 

 



Pozorování projevů sluneční aktivity 

Rozdílné fyzikální i chemické podmínky. Přítomnost 
magnetických i elektrických polí, pohyby plazmatu, apod. 



Vzdělávací a výukové centrum pro 
přeshraniční spolupráci 

Základní součásti: 

- specializovaná učebna 

- vybavená pozorovací kopule a plošina 

- zázemí –ubytování pro studenty 

- možnost pořádat větší akce 
 



Synoptické dalekohledy - plošina 



Synoptická pozorování 

CaK vápníku ze dne 20. 6. 2013 v 07:43:19 UT 

H-alfa ze dne 20. 6. 2013 v 09:58:44 UT 



CaK – celý disk 



Synoptická pozorování 

Celkový snímek Slunce v čáře vodíku H-alfa ze dne 28. července 2013 v 08:30:21 UT 



Synoptická pozorování - erupce 

08:40:28 a 11:24:04 UT 



Detailní dalekohledy 
systém pro monitorování a záznam projevů sluneční aktivity 

Nejen dalekohledy, ale i výpočetní technika, datové sklady, systém, a hlavně lidé… 



Soubor přístrojů pro různé vlnové délky 

Detailní dalekohledy pro čáru H-alfa a Ca II K 
vápníku. 



Modernizace přístrojů a detektorů 
protuberanční koronograf 



Vzdělávací a výukové centrum 



Využívání centra pro vzdělávání 

• Mezinárodní akce zejména pro mladé 

• Speciální vzdělávací akce  

• Dlouhodobé vzdělávání 

• Pracovní pobyty studentů 



Ukázky z pozorování 

Cíle pozorování:  

monitorování a záznam projevů sluneční aktivity (erupcí, eruptivních 
protuberancí, filamentů, změny morfologie aktivních oblastí,  vývoj nových 
aktivních oblastí) 

 

Metody: 

monitoring aktivních oblastí - simultánní pozorování aktivních oblastí – 
záznam aktivních jevů a vývoje – celkové snímky (proč) a detaily 

 

Postupy: 

sledování aktivity (rentgen) – snímání CCD kamerou – kalibrace a 
zpracování – výběr – uložení do archivu – zpracování – publikace (přehledy, 
zpracování dat) 



Aktivní oblasti - erupce 

H11818_2013-08-16_12-08-18_0542_final 

H11818_2013-08-16_12-46-17_0836_final 



Aktivní oblasti 
- erupce 

NOAA 11785 - 3. července 2013 v 12:03:38 UT 

NOAA 11785 - 3. července 2013 v 15:19:31 UT 



Aktivní oblasti - 
erupce 21. července 2013  



Aktivní oblasti - erupce 

NOAA11226_2011-06-07_06-37-39_0229d 



Aktivní oblasti v Ca II K 

C11820 2013-08-15 v 07:32:03 UT 



Aktivní oblasti - erupce 

NOAA 11817 ze dne 14. 8. 2013 v 10:38:24 UT 

NOAA 11817 ze dne 15. 8. 2013 v 06:25:46 UT 



Aktivní oblasti - erupce 

Ca II K NOAA11817 2013-08-12 v 10:38:08 UT; 10:39:18; 10:41:38; 10:46:57; 11:03:32; 11:04:08 UT 



Protuberance 

Vývoje eruptivní protuberance po erupci za západním okrajem limbu 



Protuberance 



Časosběrné snímky 

Zpracovali Aleš Hečko a Kateřina Onderková 



Filamenty 

FIL_2013-08-15_08-25-58_1158_final 

FIL2_2013-08-16_07-22-15_0416_final 



Filamenty 

Vývoj systému filamentů – červen 2013 



Nové aktivní oblasti 

NOAA11764 ze dne 2. 6. 2013 v 08:35:11 UT 



Nové aktivní oblasti 

Nová aktivní oblast 2013-08-17 12:54:36 UT 



Simultánní pozorování 





Kvalita obrazu 

Pozorovací podmínky jsou velmi proměnlivé 

 



Rozvoj – komunikace, spolupráce 
Doprovodné aktivity 
• společné webové stránky 
• fotografická soutěž 
• rozvoj spolupráce (nejen přeshraniční) 



Webové stránky 

Komunikační, vzdělávací, popularizační platforma. 



Děkuji za pozornost 



 


